
STU Avernakø 

STU – særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse  
   

Målgruppe   
Målgruppen til STU Avernakø kan defineres som skrøbelige og psykisk sårbare unge med eksempelvis 

følgende læringsforudsætninger:  

 Gennemgribende udviklingsforstyrrelse  

 Tilknytningsforstyrrelse  

 Autismespekterforstyrrelse  

 Social angst  

 ADHD  

 Føtalt alkoholsyndrom  

 Kognitiv funktionsnedsættelse  

 Følelsesmæssige udfordringer  

 Sproglige vanskeligheder  

 Tidlige skader som følge af svær omsorgssvigt  

 Indadvendthed  

Formål  
Det overordnede formål med STU Avernakø er, at den unge opnår en så selvstændig og aktiv deltagelse i 

voksenlivet som muligt. Uddannelsen er rettet mod udvikling af den unges personlige, sociale, faglige og 

praktiske kompetencer.  

STU er med andre ord en uddannelse til livet som voksen, og vi har derfor fokus på udslusning til egen bolig 

eller botilbud samt afklaring af mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsesforløb.  

Indhold  
Uddannelsen tilrettelægges individuelt for den enkelte elev og er en kombination af friluftsaktiviteter, skole 

og praktik. Friluftsaktiviteterne er med til at styrke den mentale og fysiske sundhed. Skole- og praktikdelen 

tilrettelægges lige som friluftsaktiviteterne ud fra de delmål, der fremgår af elevens uddannelsesplanen.  

  

Friluftsaktiviteter:                                             
 Mountainbike  

 Shelterbygning og udeliv                       

 Kystfiskeri  

 Vandreture  

 Kanoture  

 Bålmad  

 Lejrture   

Skoledel:  

 Screening og evt. voksenundervisning ved ekstern udbyder (OBU, AVU, FVU)  

 Dansk og matematik tilpasset den enkelte elevs faglige niveau  

 Vedligehold af opnåede kompetencer - både faglige og praktiske   

 ADL – almindelig daglig levevis  



 Psykoeducation – at lære at forholde sig til sit livsvilkår  

 Mestringsstrategier – at overskue forskellige situationer og opøve en robusthed  

 Selvforståelse   

 Seksualvejledning  

 Netværk  

 Botræning og egenomsorg  

 Arbejdsmarkedskendskab  

 Medborgerskab   

 Afklaring af botilbud efter afsluttet STU  

Praktikdel:  
 Praktik og arbejdsevnevurdering  

 Brancheafklaring gennem forskellige praktikforløb  

 Afklaring til beskæftigelse, uddannelsesmuligheder og forsørgelsesgrundlag efter afsluttet STU  

  
Kompetencepapir  
Ved visitation til STU udarbejdes en uddannelsesplan i samarbejde med den unges UU-vejleder, hvor formål 

og delmål er beskrevet. Under uddannelsen evaluerer STU Avernakø løbende uddannelsesforløbet og 

progressionen i den unges udvikling. Efter hver progressionsmåling ajourføres uddannelsesplanen.  

  

Ved afslutning på STU udarbejdes et kompetencepapir. Her beskrives de personlige, sociale, faglige og 

praktiske kompetencer, som den unge har tilegnet sig.   

Funktionsevneniveauet for de opnåede kompetencer vurderes desuden ud fra, om eleven mestrer 

kompetenceområdet uden eller med støtte: Kan eller Kan med støtte og hjælp.  

  

Kompetencepapiret suppleres med en udtalelse og evt. kursusbeviser (hygiejnekursus, førstehjælp, 

fødevarehåndtering, håndtering af arbejdsredskaber, rengøringskursus, traktorkørekort m.v.).  

  

Pris  
Et STU-forløb på Avernakø koster 22.387 kr. pr. måned for grundtilbuddet.   

Der kan tilkøbes støttetimer til kompenserende undervisning i skole- og praktikdelen.  

En støttetime koster 368 kr.   

  

STU Avernakø er som grundregel et kalenderårsforløb, der løber over 52 uger.  

 

  

Leder af STU Avernakø  

 Conni Storm  

STU Avernakø, Hovedvejen 51, 5602 Avernakø  

Leder Conni Storm   /   Mail: Munkegaarden@mail.tdcadsl.dk   /   51 94 08 91 


